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1 Opening. 

Aanwezig: S. Adriaansen;  H. de Waal, L. v.d. Beek,  J. v. Agtmaal, A. Baart 

Afwezig: H. Kielman (met bericht) 

 

1.1 Verslag benw d.d. 12-4-2022 

Het college stelt het verslag van zijn vergadering van 12 april j.l. vast. 

 

2 Agendapunten  S. Adriaansen. 

2.1 Z22.01429 Uitbreiden formatie managementassistente OBB. 

Het college van de gemeente Woensdrecht heeft besloten het formatiebudget van Managementassistente OBB (OS-II) structureel uit te breiden 

van 0,61 FTE naar 0,78 FTE. Naast de ondersteuning van het management van afdeling OBB en team Leefomgeving voert de 

managementassistente OBB ook het gehele proces van beantwoording rond raadsvragen en artikel 34 vragen uit. Tot op heden is voor de extra 

ureninzet die dit vraagt in een tijdelijke urenuitbreiding voorzien. Aangezien de werkzaamheden van structurele aard zijn, wordt de formatie 

hiertoe structureel uitgebreid. 

 

Het college van B& W van Woensdrecht besluit: 

1. De formatie van Managementassistente (OS-II) binnen afdeling OBB uit te breiden naar 0,78 FTE; 

2. De structurele financiële gevolgen, ter grootte van € 9.425, budgetneutraal te realiseren door de aanwezige vacatureruimte op functie 

“Projectleider/Alg. beleidsmedewerker (PL-II) met 0,10 fte te verlagen; 

3. De mutatie vanaf 2023 mee te nemen in de komende Perspectievennota 2023-2026. 
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3 Agendapunten H. de Waal. 

3.1 Z20.02672 Uitgifte strook grond Binnenpad Huijbergen ten behoeve van realisatie 4 Tiny Houses. 

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad het Didam-arrest gewezen, waarin is bepaald dat een overheidsorgaan moet zorgen voor gelijke 

kansen voor geïnteresseerde partijen bij de verkoop van onroerende zaken. Dit houdt in dat het overheidslichaam de koper moet selecteren 

aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Deze verplichting vloeit voort uit het gelijkheidsbeginsel. De mededingingsruimte 

hoeft niet te worden geboden indien bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare 

en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. Het college heeft advies gevraagd aan de vakafdeling 

wat het Didam-arrest betekent ten aanzien van het lopende dossier “Tiny Houses” aan het Binnenpad te Huijbergen. 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

- de afdeling op te dragen het besluit van 12-04-2022 uit te voeren. 

 

4 Agendapunten L. van der Beek. 

4.1 Z22.01378: Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022. 

De energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. Het college van 

de gemeente Woensdrecht heeft de lokale regels voor de energietoeslag vastgesteld. Hierin staat dat inwoners recht hebben op een 

energietoeslag van €800,- als zij een inkomen hebben tot 120% van het wettelijk minimum inkomen. Inwoners die bekend zijn bij de gemeente 

krijgen de energietoeslag automatisch eind april overgemaakt. Zij hoeven hier dus niets voor te doen. Inwoners met een inkomen tot 120% van 

het minimum inkomen die niet bekend zijn bij de gemeente kunnen de toeslag vanaf mei aanvragen via www.antwoordop.nl. Inwoners die bij 

de gemeente bekend zijn en die de toeslag automatisch krijgen zijn: 

- Inwoners die periodiek een uitkering voor levensonderhoud ontvangen op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, het BBZ 2004, de 

Aio (Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

- Inwoners die in de periode van 1 juli 2021 tot 1 april 2022 een minimaregeling hebben ontvangen. Dit kan zijn de individuele 

inkomstentoeslag, bijzondere bijstand (zonder draagkracht) of deelname aan maatschappelijke participatie. 

- Inwoners die voor 1 april 2022 een kwijtschelding van gemeentelijke belastingen hebben ontvangen vanuit de Belastingsamenwerking West-

Brabant voor het jaar 2022. 
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Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

1. De Beleidsregels eenmalige energietoeslag met terugwerkende kracht per 1 april 2022 vast te stellen; 

2. De uitvoering van deze regeling bij de ISD Brabantse Wal te beleggen; 

3. Het beschikbaar stellen van de benodigde middelen t.b.v. (het verstrekken en uitvoeren) van de regeling energietoeslag aan de ISD Brabantse 

Wal. 

 

Toelichting 

Als de middelen nodig zijn: niet op voorhand 'bestemmen' maar 'vooralsnog reserveren' indien nodig.  Vraag is of de ambtelijke kosten voor de 

uitvoering bij de ISD realistisch zijn geraamd. Op bestuursniveau wordt hierover nog gesproken. 

 

5 Agendapunten J. van Agtmaal. 

5.1 Warmtevisie 1.0 Woensdrecht. 

In het Klimaatakkoord is de afspraak gemaakt dat Nederland in 2050 geheel van het aardgas af moet zijn. Dit betekent onder andere dat de 

gebouwde omgeving niet langer meer gebruik maakt van aardgas voor verwarmen en koken. Deze transitie naar aardgasvrij wordt ook wel de 

warmtetransitie genoemd. Nederlandse gemeenten hebben de opdracht gekregen een Transitievisie Warmte (TVW) op te stellen. Hiermee laten 

gemeenten zien hoe in de toekomst overgestapt wordt naar het aardgasvrij en duurzaam verwarmen van de gebouwde omgeving. Het 

afgelopen jaar heeft de gemeente Woensdrecht samen met verschillende partijen intensief gewerkt aan een ontwerp warmtevisie. 

 

Dit ontwerp bevat de gemeentelijke uitgangspunten voor de transitievisie warmte en beschrijft globaal het tijdspad van de volledige transitie.  

In de warmtevisie staat tevens beschreven wat op basis van de beschikbare data en eigenschappen van onze gemeente de meest kansrijke 

alternatieven voor aardgas zijn in de verschillende wijken. Ook worden in de visie enkele verkenningsbuurten aangewezen waar de transitie 

naar aardgasvrij mogelijk als eerste van start kan gaan. Het college heeft besloten om het ontwerp van de transitievisie warmte gedurende 6 

werken ter inzage te leggen voor inspraak door inwoners van de gemeente Woensdrecht. Hierop zijn verschillende reacties binnen gekomen 

welke zijn verwerkt in de definitieve versie. Deze definitieve versie wordt nu door het college aan de raad ter vaststelling aangeboden. 
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Het college van de gemeente Woensdrecht besluit: 

- Dit advies volgende week in het college te behandelen met de nieuwe portefeuillehouder de heer T. de Heer. 

 

6 Agendapunten H. Kielman. 

 

8 Representatie. 

8.1 Representatie Koningsdag. 

Het college zal aanwezig zijn. 

 

8.2 Dodenherdenking 4 mei 2022. 

Het college heeft met instemming kennis genomen van deze verdeling. 

 


